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grippevně
walk
na zemi

POCIT PŘIROZENÉ CHŮZE
Budete pochybovat, že máte
na sobě lyžáky. Zaoblená
podrážka vám usnadní chůzi
při každém kroku, který
uděláte.

PROTISKLUZOVÝ MATERIÁL
Obuv je vyrobena z těch
nejlepších materiálů
a s výrazným profilem,
ergonomická podrážka
drží na jakémkoli
klouzavém povrchu.

INOVATIVNÍ SYSTÉM
Podrážka je kompatibilní
s většinou vázání na trhu,
aniž by potřebovala výškové
nastavení. Podložky pod
špičkou a patou se dají
vyměnit.

2A72-1

Chůze v lyžařských botách může být na některých površích
poměrně klouzavou záležitostí, ale díky nové podrážce a systému
vázání GripWalk se běžná lyžařská obuv změní v učiněný zázrak.
Díky vysokému profilu podrážky a komponentům vázání GripWalk
bota skvěle drží na jakémkoli povrchu.
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alpinasports.com

CHALLENGE.
EVERY
DAY.
chlad

S lyžáky Eve to rozpálíte! Jedno zmáčknutí a vaše lyžařské
zážitky dosáhnou naprostého vrcholu, ať se do toho opřete nebo
zpomalíte. Díky jejich špičkové výbavě – anatomické stélce a vložce
na upravení velikosti zvládnou lyžáky EVE vše, co od nich žádáte.

alpinasports.com
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VYHriVaNi
INTEMP
plně integrované, plně nabité

UNIKÁTNÍ PLNĚ
INTEGROVANÝ SYSTÉM
VYHŘÍVÁNÍ INTEMP
OD ALPINY UDRŽUJE VAŠE
NOHY STÁLE V TEPLE, ANIŽ
BY SE PŘEHŘÍVALY.
DOBÍJENÍ
Vstup pro dobíjení je malý,
nenápadný, snadno přístupný
a odolný proti nepříznivému
počasí. Chytrý a jednoduchý –
pro dobití baterie není nutné
botu rozebírat.

BATERIE
Baterie jsou plně integrované
uvnitř boty a dají se snadno
vyměnit.

CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ
Systém se snadno spustí
stisknutím tlačítka. Vyhřívání
nejdřív běží na plný výkon
pro počáteční zahřátí a pak
automaticky přepne na
normální režim, takže nohy
jsou v teple a nepřehřívají se.

InTemp
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Rozlučme se s chladem na sjezdovkách. Nová technologie vyhřívání sjezdové obuvi InTemp umožní
mít nohy v teple pouhým zmáčknutím tlačítka. Díky jednoduchému přístupu, chytrému nabíjení
a nenápadnému designu se budete cítit pohodlně a v teple.

ELITE
120 HEAT
lyžujte naplno, buďte nabití
Tyto boty jsou vyrobeny pro zkušené lyžaře toužící po dobrodružství. Díky jejich odvážnému a jedinečnému designu
umožňujícímu maximální výkon budou tyto boty výrazné a rozpoznatelné. Použití těch nejlepších materiálů, bezpečný tvar,
bezkonkurenční pohodlí, termoizolace, pevnost a ohebnost – tyto boty vám umožní optimální přenos síly i jízdu plně pod
kontrolou za všech rychlostí. A navíc díky zdokonalenému nastavování si můžete lyžáky upravit dle vašich individuálních potřeb.
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Pevnost,
všestrannost
& pohodlí
Spoiler pro nastavení výšky/
šířky
Destička v zadní části boty
umožňuje upravit výšku a šířku
boty v oblasti lýtka.

Nastavení náklonu
Nejlepší lyžaři potřebují
mít perfektní postoj. Tato
funkce umožňuje nastavit
naklonění boty do stran podle
individuálních potřeb každého
lyžaře tak, aby to vyhovovalo
jeho technice.

Přepínání režimů lyžování
a chůze nikdy nebylo snadnější –
stačí pouze zmáčknout tlačítko
hrotem lyžařské hůlky a můžete
jít.

XFrame představuje pevnou
a zároveň lehkou konstrukci
skeletu, která spojuje
čtyři hlavní kritické body
a je zpevněna na nejvíce
namáhaných osách. Toto
provedení zaručuje maximální
pevnost a zároveň snižuje
hmotnost
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Systém snadného obouvání
Speciální provedení horní části
boty v kombinaci s inovativním
systémem Easy Entry (snadné
obouvání) umožňuje lyžaři rychlé
a snadné nasazení i sundání bot.

Vnitřní bota z materiálu
4DRY zaručuje prodyšnost,
odvod vlhkosti, odvětrání
a voděodolnost. Udržuje nohu
v teple, suchu a pohodlí.

Optimální přizpůsobení noze
Vnitřní boty Alpina mají speciální
provedení, které zaručuje ideální
kombinaci pohodlí a vynikajících
vlastností. Tepelně tvarovatelná
pěna je zárukou toho, že bota
optimálně sedí na noze v citlivé
oblasti kotníku, zatímco
speciálně tvarovaná přední část
vnitřní boty se dobře přizpůsobí
různým profilům nohou.

Unikátní plně integrovaný systém
vyhřívání InTemp od Alpiny udržuje
vaše nohy v komfortní teplotě, aniž
by se přehřívaly.

Výměnou speciálně tvarované
vložky (VCP – Volume Control
Plate) mezi pravou a levou
botou můžete upravit vnitřní
objem boty pro optimální
velikost.
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PANSKe ELITE
OPŘETE SE DO TOHO

ELITE 120 HEAT
3M691
velikosti
250, 255, ... 325
typ lyžaře
Pokročilý
barva
Bílá
skelet
Polyuretan
manžeta
Polyuretan
flexe
120
kopyto
102/104

Tato bota nejede na půl plynu!
Je vyrobena pro lepší přenos
síly z nohy na botu, vybavena
konstrukcí X frame a užším
sevřením. Vnitřní bota 4DRY
umožní lepší prodyšnost,
zadní spoiler se dá nastavit
podle vašich potřeb. Vyhřívaný
tvrdý zabiják pozvedne vaše
lyžování na novou úroveň!

ELITE 100 HEAT
3M701
velikosti
250, 255, ... 325
typ lyžaře
Pokročilý
barva
Antracitová
skelet
Polyuretan
manžeta
Polyolefin
flexe
100
kopyto
102/104
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Měkčí varianta oproti
předešlému modelu, ale
zároveň stejná výbava
s větším stylem a pohodlím.
Bota má tvrdší flexi, velkou
měrou ovlivňuje ovládání
a preciznost středně až hodně
pokročilých lyžařů při vykrojení
oblouku.

ELITE 90
3M71-2
velikosti
250, 255, ... 325
typ lyžaře
Pokročilý
barva
Černá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
90
kopyto
102

Jaké by bylo lyžovat jako
profesionál a ještě se při
tom dobře cítit? Proto jsme
vytvořili botu ELITE 90,
pohodlnější typ s měkčí flexí
a elegantním designem,
který nebude dosahovat těch
nejvyšších rychlostí, ale určitě
se díky němu dostanete
k lanovce dřív než davy
ostatních.

ELITE 90
3M71-1
velikosti
250, 255, ... 325
typ lyžaře
Pokročilý
barva
Modrá/Oranžová
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
90
kopyto
102

Jaké by bylo lyžovat jako
profesionál a ještě se při
tom dobře cítit? Proto jsme
vytvořili botu ELITE 90,
pohodlnější typ s měkčí flexí
a elegantním designem,
který nebude dosahovat těch
nejvyšších rychlostí, ale určitě
se díky němu dostanete
k lanovce dřív než davy
ostatních.
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TESTOVÁNÍ TERÉNU

XTRACK 80 HEAT
3M722
velikosti
250, 255, ... 325
typ lyžaře
Pokročilý
barva
Antracitová
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
80
kopyto
104

Tato bota je vyrobena se
systémem vyhřívání InTemp,
Poskytne maximální úroveň
pohodlí a umožní skvělý výkon
na vysoké úrovni. Zesílená
kostrukce X frame nabízí
zvýšenou podporu a stabilitu
na strmém terénu. Tato bota
střední kategorie je velmi
vhodná pro začátečníky, kteří
chtějí posunout své lyžování
na další úroveň!

XTRACK 70
3M603
velikosti
250, 255, ... 325
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá/Bílá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
70
kopyto
104

Ti, kteří právě začínají se svou
lyžařskou kariérou, by měli
vyzkoušet boty XTRACK 70.
Stejně jako 80 je i tento typ
zesílen konstrukcí X frame
pro lepší výkon a stabilitu.
Pohodlná vnitřní botička
a měkčí flexe udrží vaši nohu
v pohodlí po celou dobu
a ze dne na horách udělá
nezapomenutelný zážitek.

XTRACK 70
3M601
velikosti
250, 255, ... 325
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
70
kopyto
104
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Ti, kteří právě začínají se svou
lyžařskou kariérou, by měli
vyzkoušet boty XTRACK 70.
Stejně jako 80 je i tento typ
zesílen konstrukcí X frame
pro lepší výkon a stabilitu.
Pohodlná vnitřní botička
a měkčí flexe udrží vaši nohu
v pohodlí po celou dobu
a ze dne na horách udělá
nezapomenutelný zážitek.

XTRACK 70
3M60-2
velikosti
250, 255, ... 325
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá/Bílá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
70
kopyto
102/104

Ti, kteří právě začínají se svou
lyžařskou kariérou, by měli
vyzkoušet boty XTRACK 70.
Stejně jako 80 je i tento typ
zesílen konstrukcí X frame
pro lepší výkon a stabilitu.
Pohodlná vnitřní botička
a měkčí flexe udrží vaši nohu
v pohodlí po celou dobu
a ze dne na horách udělá
nezapomenutelný zážitek.

XTRACK 60
3M611
velikosti
250, 255, ... 325
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
60
kopyto
104

Nejměkčí bota této řady se
velmi dobře nazouvá, ale stále
umožňuje přiléhavé obepnutí.
Možnost nastavení výšky
a objemu, pohodlná měkká
flexe a zpevnění konstrukcí
X frame vytvoří z tohoto
modelu perfektní botu pro
začátečníky.

XTRACK 60
3M612
velikosti
250, 255, ... 325
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
60
kopyto
104

Nejměkčí bota této řady se
velmi dobře nazouvá, ale stále
umožňuje přiléhavé obepnutí.
Možnost nastavení výšky
a objemu, pohodlná měkká
flexe a zpevnění konstrukcí
X frame vytvoří z tohoto typu
perfektní botu pro začátečníky.
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DAMSKE eve

BUĎTE PRVNÍ

SÍLA
LEHKOSTI

Představujeme obuv EVE, první svého druhu. Nyní
s ještě nižší hmotností. Čistá energie. Buďte lehčí,
jezděte rychleji a mějte to pod kontrolou.

EVE 75 HEAT
3L40-1
velikosti
250, 255, ... 275
typ lyžaře
Středně pokročilý
barva
Mátová
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
75
kopyto
104
12

NOVÁ
hliníková mikropřezka
Anatomicky
tvarovaný skelet
Nastavení
objemu
Velmi lehká
konstrukce

Pusťte se sebevědomě
na sjezdovky v nových
vyhřívaných lyžákách EVE 75!
Náš nejlehčí typ soutěží
s těmi nejtvrdšími konkurenty
mezi dámskou obuví. Tyto
lyžáky mají flexi 75, možnost
nastavení objemu, GRIP WALK,
nový ergonomický tvar skeletu
i nové přezky. Zatímco tohle
jsou pro některé z vás jen
slova, rozdíl určitě poznáte,
až budete sjíždět ze svahu.

EVE 75
3L341
velikosti
250, 255, ... 275
typ lyžaře
Středně pokročilý
barva
Mátová
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
75
kopyto
100

NOVÁ
hliníková mikropřezka
Anatomicky
tvarovaný skelet
Nastavení
objemu
Velmi lehká
konstrukce

Tato bota je velmi dobrou
volbou pro středně až velmi
pokročilé lyžařky, které chtějí
mít nad svými lyžemi větší
kontrolu a lépe je ovládat.
Poskytují stejnou výbavu jako
jejich mladší sestra. Jako
nejtvrdší boty v řadě zvýší váš
výkon, ale zachovají úroveň
pohodlí, kterou vyžadujete.

EVE 65
3L362
velikosti
250, 255, ... 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Bílá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
65
kopyto
100

NOVÁ
hliníková mikropřezka
Anatomicky
tvarovaný skelet
Nastavení
objemu
Velmi lehká
konstrukce

Tato bota je učena pro lyžařky,
které upřednostňují pohodlí
před výkonem. Tato sněhobílá
kráska je víc než objekt, kam
směřují obdivné pohledy. Její
anatomický tvar umožní nižší
hmotnost, a proto se vaše
nohy tolik neunaví a vy můžete
brázdit svahy dlouhou dobu.

EVE 65
3L361
velikosti
250, 255, ... 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
65
kopyto
100

NOVÁ
hliníková mikropřezka
Anatomicky
tvarovaný skelet
Nastavení
objemu
Velmi lehká
konstrukce

S obuví EVE 65 dostanete
něco navíc. Tato nádherně
černá bota je víc, než jen
objekt obdivných pohledů.
Anatomický tvar skeletu
a bohatá výbava umožní
skvělé lyžování s pohodlím,
které nevylučuje přesnost
potřebnou pro ježdění
na nejvyšší úrovni.
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ruby

ZAŽIJTE SKVĚLÝ POCIT

RUBY 65 HEAT*
3L211, 3L201*
velikosti
220, 225 ... 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Bílá/Šedá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
65
kopyto
104

Tato vyhřívaná bota vám
bude měkkým a pohodlným
partnerem na sjezdovky.
Příjemný úzký střih kolem
kotníků a více prostoru kolem
prstů jsou opravdu bonusem,
který přijde vhod po těžkém
dni stráveném na lyžích.
S dobře odpočinutými
a opečovanými nohami se
můžete vydat na jakýkoli
kopec, vysoký, či nízký. Tak se
ukaž zimo, jsme připraveni!

RUBY 65 HEAT*
3L212, 3L202*
velikosti
250, 255, ... 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá/Bílá/Korálová červ.
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
65
kopyto
104

Tato vyhřívaná bota vám
bude měkkým a pohodlným
partnerem na sjezdovky.
Příjemný úzký střih kolem
kotníků a více prostoru kolem
prstů jsou opravdu bonusem,
který přijde vhod po těžkém
dni stráveném na lyžích.
S dobře odpočinutými
a opečovanými nohami se
můžete vydat na jakýkoli
kopec, vysoký, či nízký. Tak se
ukaž zimo, jsme připraveni!

RUBY 60
3L221
velikosti
250, 255, ... 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
60
kopyto
104
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U této obuvi je pohodlí
na prvním místě. Je určena
pro lyžaře začátečníky, kteří
dávají přednost pohodovému
a zábavnému ježdění. Bota
umožňuje nastavení objemu
v oblasti chodidel i lýtek a má
nastavitelnou mikropřezku pro
požadované pohodlí. Vyberte
si barvu, která bude odpovídat
vašemu stylu a vyražte
na hory!

RUBY 60
3L222

U této obuvi je pohodlí
na prvním místě. Je určena
pro lyžaře začátečníky, kteří
dávají přednost pohodovému
a zábavnému ježdění. Bota
umožňuje nastavení objemu
v oblasti chodidel i lýtek a má
nastavitelnou mikropřezku pro
požadované pohodlí. Vyberte
si barvu, která bude odpovídat
vašemu stylu a vyražte
na hory!

velikosti
250, 255, ... 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Bílá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
60
kopyto
104

duo

NIKDY NEKONČÍCÍ ZÁBAVA

MALÁ VELIKOST.
VELKÉ AMBICE.

Svět dobrodružství je schován do malého balení. Skromné
v designu, nabité nejnovějším vybavením. To jsou perfektní
lyžáky, které čekají, až se budou moct vrhnout do sněhu.

DUO 70
3E88-1
velikosti
220, 225, ... 275
typ lyžaře
Pokročilý
barva
Červená
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
70

OPTION
Mikropřezka
Mega elite
Anatomicky
tvarovaný skelet
Výškově
nastavitelný spoiler

Dostaňte z vašich lyží maximum.
Nejnovější technologická řešení
vám zajistí skvělou schopnost
reakce a nízkou hmotnost obuvi.
Ale nenechte se oklamat, tato
bota má vlastní názor. Díky
anatomické stélce, tvrdší flexi
a ergonomickému tvaru bude
těžké již na svahu překonat.
GRIP WALK SE PRODÁVÁ ZVLÁŠŤ
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duo MAX

NIKDY NEKONČÍCÍ ZÁBAVA

DUO 4 MAX
3E89-3
velikosti
220, 225, ... 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Modrá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
Měkká

OPTION
Lehká dvoulanková
přezka
Anatomicky
tvarovaný skelet
Velmi lehká
konstrukce

Tyto lyžáky jsou tak pohodlné jako
vaše oblíbená obuv, ale s mnohem
lepší výbavou. Mají anatomický
tvar a úzké sevření v místech, kde
je to nejvíce potřeba. Pro lepší
chůzi doporučujeme výbavu Grip
Walk, která by se vám mohla velmi
hodit. A nenechte se uspokojit jen
pohodlím, když můžete mít pohodlí
spojené s vysokou funkčností.
Vyberte si vaši oblíbenou barvu
a jezděte stylově.
GRIP WALK SE PRODÁVÁ ZVLÁŠŤ

DUO 3 MAX
3E92-3
velikosti
220, 225, ... 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Modrá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin

OPTION
Anatomicky
tvarovaný skelet
Velmi lehká
konstrukce

I začátečníci si zaslouží skvělé
vybavení. Proto jsme nové dětské
lyžáky DUO 3 vybavili anatomicky
tvarovaným skeletem a zabalili
do úžasného designu. Dali jsme
dohromady ty nejlepší materiály,
které jsou k mání, a vyrobili jsme
tuto velmi lehkou obuv. Je vhodná
pro ty, kteří preferují měkčí obuv,
ale čas od času to chtějí rozjet.
Doplnit ji můžete výbavou Grip
Walk pro jistou a snadnou chůzi.
GRIP WALK SE PRODÁVÁ ZVLÁŠŤ

DUO 2 MAX
3F42-3
velikosti
220, 225, ... 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Modrá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin

OPTION
Anatomicky
tvarovaný skelet
Velmi lehká
konstrukce

Tyto dětské boty s měkkou flexí
vám přinesou jenom skvělé zážitky.
Jednoduše se nazouvají i vyzouvají
po těžkém dni na lyžích. Díky
svému volnému střihu se bude
noze lépe dýchat, vylepšená vnitřní
botička uchrání před tvorbou
potu. Tato bota je vhodná pro
začátečníky, ale nepostrádá nic
ze speciální výbavy svých kolegů.
Vyrábí se v atraktivních designech
a barvách. Stačí si vybrat.
GRIP WALK SE PRODÁVÁ ZVLÁŠŤ

DUO 1 MAX
3F40-3
velikosti
220, 225, ... 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Modrá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
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Začátečníci najdou v této
botě spolehlivého partnera.
Obuv DUO 1 je vybavena
pevným skeletem pro ještě
větší podporu, který zabrání
nežádoucím pádům. Obuv není
ani příliš volná, ani moc těsná.
Její vnitřek nabízí dostatek
prostoru pro prsty, které
mohou dýchat. Bota výborně
padne, poskytne maximální
pohodlí na lyžích i mimo ně.

duo GIRL

NIKDY NEKONČÍCÍ ZÁBAVA

DUO 4 GIRL
3E90-1
velikosti
220, 225, ... 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Tyrkysová
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
Měkká

OPTION
Lehká dvoulanková
přezka
Anatomicky
tvarovaný skelet
Velmi lehká
konstrukce

Tyto lyžáky jsou tak pohodlné jako
vaše oblíbená obuv, ale s mnohem
lepší výbavou. Mají anatomický tvar
skeletu a úzké sevření v místech,
kde je to nejvíce potřeba. Pro lepší
chůzi doporučujeme výbavu Grip
Walk, která by se vám mohla velmi
hodit. A nenechte se uspokojit jen
pohodlím, když můžete mít pohodlí
spojené s vysokou funkčností.
Vyberte si vaši oblíbenou barvu
a jezděte stylově.
GRIP WALK SE PRODÁVÁ ZVLÁŠŤ

DUO 3 GIRL
3E93-1
velikosti
220, 225, ... 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Tyrkysová
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin

OPTION
Anatomicky
tvarovaný skelet
Velmi lehká
konstrukce

I začátečníci si zaslouží skvělé
vybavení. Proto jsme nové dětské
lyžáky DUO 3 vybavili anatomicky
tvarovaným skeletem a zabalili
do úžasného designu. Dali jsme
dohromady ty nejlepší materiály,
které jsou k mání, a vyrobili jsme
tuto velmi lehkou obuv. Je vhodná
pro ty, kteří preferují měkčí obuv,
ale čas od času to chtějí rozjet.
Doplnit ji můžete výbavou Grip
Walk pro jistou a snadnou chůzi.
GRIP WALK SE PRODÁVÁ ZVLÁŠŤ

DUO 2 GIRL
3F43-1
velikosti
220, 225, ... 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Tyrkysová
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin

OPTION
Anatomicky
tvarovaný skelet
Velmi lehká
konstrukce

Tyto dětské boty s měkkou flexí
vám přinesou jenom skvělé zážitky.
Jednoduše se nazouvají i vyzouvají
po těžkém dni na lyžích. Díky svému
volnému střihu se bude noze lépe
dýchat, vylepšená vnitřní botička
uchrání před tvorbou potu. Tato
bota je vhodná pro začátečníky,
ale nepostrádá nic ze speciální
výbavy svých kolegů. Vyrábí se
v atraktivních designech a barvách.
Stačí si vybrat.
GRIP WALK SE PRODÁVÁ ZVLÁŠŤ

DUO 1 GIRL
3F41-1
velikosti
220, 225, ... 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Tyrkysová
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin

Začátečníci najdou v této botě
spolehlivého partnera. Obuv
DUO 1 je vybavena pevným
skeletem pro ještě větší podporu,
který zabrání nežádoucím
pádům. Obuv není ani příliš
volná, ani moc těsná. Její vnitřek
nabízí dostatek prostoru pro
prsty, které mohou dýchat.
Bota výborně padne, poskytne
maximální pohodlí na lyžích
i mimo ně.
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duo

NIKDY NEKONČÍCÍ ZÁBAVA

DUO 4
3E89-1
velikosti
220, 225, ... 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Antracitová
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
Měkká

OPTION
Lehká dvoulanková
přezka
Anatomicky
tvarovaný skelet
Velmi lehká
konstrukce

Tyto lyžáky jsou tak pohodlné jako
vaše oblíbená obuv, ale s mnohem
lepší výbavou. Mají anatomický tvar
skeletu a úzké sevření v místech, kde
je to nejvíce potřeba. Pro lepší chůzi
doporučujeme výbavu Grip Walk,
která by se vám mohla velmi hodit.
A nenechte se uspokojit jen pohodlím,
když můžete mít pohodlí spojené
s vysokou funkčností. Vyberte si vaši
oblíbenou barvu a jezděte stylově.
GRIP WALK SE PRODÁVÁ ZVLÁŠŤ

DUO 3
3E92-1
velikosti
165, 170, ... 215
typ lyžaře
Rekreační
barva
Antracitová
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin

OPTION
Anatomicky
tvarovaný skelet
Velmi lehká
konstrukce

I začátečníci si zaslouží skvělé
vybavení. Proto jsme nové dětské
lyžáky DUO 3 vybavili anatomicky
tvarovaným skeletem a zabalili
do úžasného designu. Dali jsme
dohromady ty nejlepší materiály,
které jsou k mání, a vyrobili jsme
tuto velmi lehkou obuv. Je vhodná
pro ty, kteří preferují měkčí obuv,
ale čas od času to chtějí rozjet.
Doplnit ji můžete výbavou Grip
Walk pro jistou a snadnou chůzi.
GRIP WALK SE PRODÁVÁ ZVLÁŠŤ

DUO 2
3F421
velikosti
220, 225, ... 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Antracitová
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin

OPTION
Anatomicky
tvarovaný skelet
Velmi lehká
konstrukce

Tyto dětské boty s měkkou flexí
vám přinesou jenom skvělé zážitky.
Jednoduše se nazouvají i vyzouvají
po těžkém dni na lyžích. Díky svému
volnému střihu se bude noze lépe
dýchat, vylepšená vnitřní botička
uchrání před tvorbou potu. Tato
bota je vhodná pro začátečníky,
ale nepostrádá nic ze speciální
výbavy svých kolegů. Vyrábí se
v atraktivních designech a barvách.
Stačí si vybrat.
GRIP WALK SE PRODÁVÁ ZVLÁŠŤ

DUO 1
3F40-1
velikosti
165, 170, ... 215
typ lyžaře
Rekreační
barva
Antracitová
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
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Začátečníci najdou v této botě
spolehlivého partnera. Obuv DUO 1
je vybavena pevným skeletem pro
ještě větší podporu, který zabrání
nežádoucím pádům. Obuv není
ani příliš volná, ani moc těsná. Její
vnitřek nabízí dostatek prostoru
pro prsty, které mohou dýchat.
Bota výborně padne, poskytne
maximální pohodlí na lyžích
i mimo ně.

R4.0

DOBRÝ ZAČÁTEK

R4.0
3M82-1, 3M83-1
velikosti
220, 230, …240*, 250, 260…320
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
70
kopyto
105

Tato obuv je rekreačním
univerzálem. Jednoduše se
nazuje, díky svému volnému
střihu nabízí hodně místa.
Ať už jste naprostý začátečník
nebo velmi dobrý lyžař, který
to bere v klidu, své štěstí
můžete najít v obuvi Alpina
R4.0.

R4.0
3M82-2, 3M83-2
velikosti
220, 230, …240*, 250, 260…320
typ lyžaře
Rekreační
barva
Bílá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
70
kopyto
105

Tato obuv je rekreačním
univerzálem. Jednoduše se
nazuje, díky svému volnému
střihu nabízí hodně místa.
Ať už jste naprostý začátečník
nebo velmi dobrý lyžař, který
to bere v klidu, své štěstí
můžete najít v obuvi Alpina
R4.0.
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rental

PLNÁ VÝBAVA

SPECIFIKACE
Kapsička na EAN kód pro jednoduchou inventarizaci
Předtvarované ráčnové přezky pro rychlé a jednoduché
zapínání

Odolná a anatomická stélka pro větší
pohodlí s delší životností

Odolný materiál PU na skeletu a manžetě

Odpružená přezka pro jednoduchou
manipulaci

Barevné kódování Tyrolia pro jednoduché spárování
s lyžemi a vázáním (jen řada DSS)

Silnější a pevnější přezky z hliníkové slitiny
Odolné podložky pat a špiček pro spolehlivě
dlouhou životnost

DISCOVERY C
3M151, 3M141
velikosti
220,230…240*, 250,260... 320
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá
skelet
Polyuretan
manžeta
Polyolefin
last
104

Tato obuv je jako zbraň. Její
neproniknutelný vnější skelet
vydrží všechny překvapivé
nárazy a otlučení, zatímco
vnitřní část bude pevně držet
na noze. Byla vyrobena tak,
aby podávala velký výkon.
Velmi dobře se nazouvá, její
magnéziové přezky se zapínají
bez velké námahy. A jsi
připraven vyrazit.

DISCOVERY 4
3A881*, 3A951
velikosti
220,230…240*, 250,260... 320
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
last
104
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Tato bota je velmi stabilní
diky konstrukci X frame,
a proto podává Discovery 4
nekompromisní výkon.
Je vyrobena tak, aby odolala
jakýmkoli nárazům a dlouho
vydržela. Tento odolný model
jistě nikoho nezklame.

DSS SYSTÉM RENTÁLOVÝCH MODELŮ S VELIKOSTMI
DSS G

DSS O

DSS V

DSS 1

3M40-G

3M39-O

3M39-V

3M39-1

Alpina
23.5
mondo
24.5
velikost
25.5
délka podrážky
290 mm

Alpina
26.5
mondo
27.5
velikost
28.5
délka podrážky
320 mm

Alpina
29.5
mondo
30.5
velikost
31.5
délka podrážky
350 mm

Alpina
32.5
mondo
33.5
velikost
34.5
délka podrážky
370 mm

barevný kód

barevný kód

barevný kód

barevný kód

G

O

V

1

Tvrdé z vnější strany a měkké zevnitř, podpořené konstrukcí X frame
pro neuvěřitelnou stabilitu a lepší kontrolu na každém terénu. K výbavě
boty patří také nastavení objemu pro zajištění vysoké úrovně pohodlí.
Tento velmi odolný výrobek vydrží dlouho bez ohledu na to, kolik nohou
ho vyzkouší.

JUNIOR RENTAL

DSS KID z

DSS JUNIOR f

DSS JUNIOR m

DSS JUNIOR c

DSS JUNIOR g

3F33-Z

3F31-F

3F31-F, 3F31-M

3E68-C

3E68-G

Alpina
14.5
mondo
15.5

Alpina
19.5
mondo
20.5
velikost
21.5
délka podrážky
245 mm

Alpina
22.5
mondo
23.5
velikost
24.5
délka podrážky
272 mm

Alpina
25.5
mondo
26.5

délka podrážky
194 mm

Alpina
16.5
mondo
17.5
velikost
18.5
délka podrážky
219 mm

barevný kód

barevný kód

barevný kód

barevný kód

barevný kód

z

f

m

c

délka podrážky
290 mm

g
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Akcni nabidka
EVE 4

X4 L

3L29-1 černá

3L12-1 bílá

velikosti
220, 225 … 275
typ lyžaře
Rekreační
index flexe
50

velikosti
220, 225 … 275
typ lyžaře
Rekreační
index flexe
40

Vnitřní bota Sport fit. Systém
snadného obouvání Soft Entry,
vnitřní bota má plastovou
manžetu, ergonomicky tvarovaný
skelet, anatomicky tvarovaná
vložka. Tvar uzpůsobený
dámskému chodidlu.

Vnitřní bota Sport fit. Systém
snadného obouvání Soft Entry,
vnitřní bota má plastovou
manžetu, ergonomicky tvarovaný
skelet, anatomicky tvarovaná
vložka. Tvar uzpůsobený
dámskému chodidlu.

parametry

parametry

XTRACK 60
3M61-1 černá/zelená
3M61-2 černá/červená
3M76-1 zelená
velikosti
250, 255, ... 325
typ lyžaře
Pokročilý
index flexe
60
parametry

3M61-2
černá/červená

3M61-1
černá/zelená

X3

X3 L

3M66-1 černá/zelená
3M66-2 černá/modrá

3L25-2 bílá/černá

velikosti
250, 255 ... 315
typ lyžaře
Rekreační
index flexe
60
parametry

Vnitřní bota Sport fit. Systém
snadného obouvání, vnitřní
bota má plastovou manžetu,
ergonomicky tvarovaný skelet,
anatomicky tvarovaná vložka.

3M66-1
černá/zelená
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3M66-2
černá/modrá

3M76-1
zelená

Vnitřní bota Sport fit. Systém
snadného obouvání, vnitřní
bota má plastovou manžetu,
ergonomicky tvarovaný skelet,
anatomicky tvarovaná vložka.

velikosti
220, 225 … 275
typ lyžaře
Rekreační
index flexe
50
parametry

Vnitřní bota Sport fit. Systém
snadného obouvání, vnitřní
bota má plastovou manžetu,
ergonomicky tvarovaný skelet,
anatomicky tvarovaná vložka.

J4
3C46-1 černá/červená
3E63-1 zelená
3E67-1 černá/zelená
velikosti
225, 230…265
typ lyžaře
Rekreační
index flexe
50
parametry

3C46-1
černá/červená

3E67-1
černá/zelená

3E63-1
zelená

Vnitřní bota Junior Fit s tepelnou
izolací. Tvar uzpůsobený chodidlu
mladých lyžařů. Konstrukce
Optimal Flex. Plastová manžeta
vnitřní boty.

J3
3C49-1
velikosti
225 ... 256
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá/Červená
parametry

Vnitřní bota Junior Fit
s tepelnou izolací. Tvar
uzpůsobený chodidlu mladých
lyžařů. Konstrukce Optimal
Flex.

J2
3D35-1 černá/červená
3F24-1 zelená
3F24-2 bílá/růžová
3F32-2 bílá/modrá
3F32-1 černá/zelená
3F24-2
bílá/růžová

3F24-1
zelená

3F32-2
bílá/modrá

velikosti
175, 180 ... 220
typ lyžaře
Rekreační
parametry

Vnitřní bota Junior Fit
s tepelnou izolací. Tvar
uzpůsobený chodidlu mladých
lyžařů. Konstrukce Optimal
Flex.

3D35-1
černá/červená

3F32-1
černá/zelená
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